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ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผ้ถอืหุน้ 

บริษัท พรีพัฒน ์เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

การลงทะเบยีน 

บริษัทเปิดใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 8.00 น. ของ
วันจันทรท่ี์ 26 เมษายน 2564 ณ หอ้ง Hillcrest ชั้น 5 โรงแรม เดอะ ควอเตอร ์ลาดพรา้ว เลขท่ี 80 ลาดพรา้ว  
ซอย 4 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ สิ่งท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 7 

การมอบฉันทะ 

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตวัเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนด ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 8 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการไดด้งันี ้

1. ผูถื้อหุน้ให้ใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งส  าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนักลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก และดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสือมอบ
อ านาจแบบ ค. เท่านัน้ และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุและออกเสียงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรือมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัท ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4 

โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังส  านักเลขานุการบริษัท บริษัท  
พีรพัฒน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร บริษัทขอความรว่มมือโปรดสง่เอกสาร
ภายในวนัท่ี   26    เมษายน   2564   ก่อนเวลา  9.30  น.  

4. ผูถื้อหุน้กรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้กูตอ้งและชดัเจน และใหผู้ถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บั
มอบฉันทะลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ และปิดอาการแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลง
วนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 

5. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นสว่นของ
เอกสารท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุม ณ สถานท่ีลงทะเบียนส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะในวนัประชมุ 
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เอกสารทีต้่องน ามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตวัเอง : 

ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และหากไม่มีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ใหย่ื้นหลักฐาน
ประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉันทะ) และผูร้บั
มอบฉนัทะลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
 (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ไดล้งลายมือ
ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 

ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลไทย 

1. กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิตบิคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง: ใหแ้สดง  

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

2) ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจ  
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: ใหแ้สดง  

1) หนงัสือมอบฉันทะซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) 
และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล  และผูร้ ับมอบ
ฉนัทะซึง่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
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3) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ  

4) ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจ  
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลต่างประเทศ 

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก และดแูลหุน้ ไดแ้ตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใหน้ าสง่เอกสาร
ดงันี ้

1. เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  

1.1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนของคัสโตเดียน  (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ  และผู้รับมอบฉันทะ  และ 
ติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian)  

1.3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน  (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่
ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอ  านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

1.4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ  านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ  

2.1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉนัทะแทน  

2.2) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  
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2.3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

โดยเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งมีการรบัรองเอกสารโดยโนตารี พบัลิค (Notary Public) และมีอายุการ
รบัรองเอกสารไมเ่กิน 1 ปี 

3. เอกสารหลกัฐานจากผูร้บัมอบฉนัทะ  

ให้น าส่งบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 


